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Birinci pazartesi; okunan öyküler için öğretmenin 

öncülüğünde; öykülerde öne çıkan değer başlıkları 

öğrenciler tarafından tespit edilip tahtaya yazılır. 

Öğrencilerin bu değerleri defterlerine yazmaları sağlanır. 

Öğrenciler öyküleri dönüşümlü olarak veya akıllı tahta 

varsa akıllı tahta eşliğinde okuyacaktır. Değerler Eğitimi 

temsilcilerimiz hikâyeleri okul öğretmenleriyle 

paylaşmalıdır. 

İkinci pazartesi; öğrencilerin not ettiği değerlerden 

istedikleri değerleri seçmeleri ve seçtikleri değere ilişkin 

okuma saatinin ilk 15 dakikasında bir paragraf yazı 

yazmaları sağlanır. Yazdıkları bu paragrafı sınıfta okumaları 

ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları sağlanır. İkinci 

hafta uygun olan öyküler için gönüllü olarak drama 

çalışması da yapılabilir. Yapılan çalışmaların görselleri kayıt 

altına alınmalıdır. 

Okuma saatinden sorumlu öğretmen her pazartesi sınıfıyla 

yaptığı çalışmayı Değerler Eğitimi temsilcimize bildirir. Her 

sınıfın kayıtlarını ayrı ayrı tutan değerler eğitimi 

temsilcimiz ayın son haftası kendi çizelgesinden Bingöl 

MEM AR-GE ‘nin gönderdiği FORM’a bilgileri aktarır. Aylık 

Rapor Formunu AR-GE’ye ulaştırır.  
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HALİL GERÇEK BİR “AĞABEY” 

Doktorun istediği tüm ilaçları eczaneden almış 

koşturarak eve dönmüştü Zeynep Hanım. Hızlıca 

pardesüsünü çıkarmış doğruca Yusufcan’ın odasına 

yönelmişti. Yatağında ateşler içindeydi yavrucak. Halil 

kardeşinin başına sirkeli suyla hazırlanmış bezi 

uyguluyor ve bildiği duaları mırıldanıyordu. Zeynep 

Hanım dudağıyla yavrusunun ateşini yokladı: 

- Aman Allah’ım hala düşmemiş bu ateş! Halil, 

ateş ölçer derece şu çekmecede, hemen getirir 

misin? 

- Henüz beş dakika önce ben ölçtüm anneciğim, 

38.5 görünüyordu.  

- Hayırdır inşaAllah. İyi de acilde uygulanan 

iğneyle kendine gelmiş, ateşi düşmüştü! Yine ne 

oldu ki, nabız da yüksek görünüyor! Baban 

nerde kaldı? 

- Az önce aradım, havaalanındaymış, Bingöl’e 

henüz inmişler, Yusufcan’ın ateşinden 

bahsettim, valizini bekliyormuş, alır almaz 

taksiye atlayıp gelecekmiş. 



- Mutfağa bıraktığım ilaç poşetinden ateş 

düşürücü olanı hemen getir bana kuşum! 

- Tamam anneciğim. 

- Bu arada ağabeyin basketten dönmedi mi hala? 

Halil mutfaktan seslenerek: 

- Döndü ama, sitenin derneğindeki çocuk 

kulübünde birkaç arkadaşının onu matematik 

etütü için beklediğini söyleyip hemen gitti. 

- Buyur anneciğim, ateş düşürücü. 

- Teşekkür ederim güzel oğlum. 

Yan odadan Meryem Dua’nın telaşlı sesi duyuluyordu.  

- Yaren Bebeğin ateşi bir türlü düşmüyoooor! 

Yaren Bebeğe de ateş düşürücü verelim mi 

anneciğiiimmm! 

- Getir bi ölçelim Yaren Bebeğin de ateşini 

kızıımm! 

Meryem Dua 13 yaşında 7. sınıfa devam eden otizmli 

bir kız çocuğu. Kız İmam Hatip Ortaokuluna devam 

ediyor. Oluşturulan otizm sınıfında özel eğitim 

öğretmeni çoğunlukla kendisine eşlik ediyor. Ancak 6A 



sınıfıyla birlikte girdiği dersler de var.  Okul ve sitedeki 

arkadaşları hatta kardeşleriyle bile sınırlı bir iletişimi 

var. Ancak buna rağmen kendine özgü dünyasında 

mutlu. Yalnız kardeşleri onu hayatın içine katmak için 

ellerinden geleni yapıyor ve Meryem Dua’nın içine 

kapanmasına engel olmaya çalışıyordu 

- Ah tatlı kardeşiiimmm! Ah Yusufcan, 

Yusufcaaan! Ne oldu sana böyle?  

 

diyerek kardeşinin başucuna sokuldu. Yanağına minik 

bir öpücük kondurdu. Yusufcan, hafifçe gözlerini 

araladı ve doğruldu. Annesinin kaşığa koyduğu ateş 

düşürücüyü hiç mırın kırın etmeden severek içti. 

Çocuklar genellikle doğal beslendiklerinden ve abur 

cubur tüketmediklerinden dolayı nadiren hasta 

oluyordu.  Zaten hasta olduklarında da bitkisel tedavi 

yöntemleriyle tedavi olduklarından dolayı, çok fazla 

ilaç kullanmıyorlardı. Bundan dolayı Yusufcan 

ateşliyken portakal aromalı ateş düşürücüyü içmeye 

bayılıyordu. Yusufcan: 

- Meryem Dua Abla!  Hadi beraber Yaren Bebeğe 

şurup verelim. 



-  Yusufcan’a gün doğdu!”  

 

dedi gülümseyerek Zeynep Hanım. Yusufcan, oldukça 

zorlanarak yataktan kalkmaya çalıştı, şurubu 

annesinden istedi ve şakacıktan kaşığı doldurup Yaren 

Bebeğe Meryem Dua’nın eli yardımıyla şurubu verdi. 

“Allah şifa versin Yaren Bebek” dedi. Beraber 

gülüştüler. Tam o sırada kapı çalındı, büyük bir 

heyecanla Yusufcan yatağından fırladı ve kapıya koştu. 

Dr. Mustafa Bey içeri girerken Yusufcan, “baba, 

babaaa!” diyerek bacaklarına sarıldı. Yusufcan’ın 

alnına bir öpücük konduran babası: 

- Bu çocuğun ateşi düşmemiş, acilde kullandığın 

ve eczaneden aldığın ilaçlara ayrıca kan tahlil 

sonuçlarına bir bakayım hanım,  

deyip ellerini yıkadı ve üstünü çıkardı.  

- Hoş geldin canım, buyur, buradalar. 

Dr. Mustafa Bey tahlil sonuçları ve ilaçları inceledikten 

sonra: 

- İyi de, çocuğun rahatsızlığı bakteri kaynaklı değil 

ki! Ağır antibiyotikler de vermiş doktor, 



rahatsızlığı tamamen virüs kaynaklı! Doktor 

Antiviral ilaç yazmalıydı. Antibiyotiğin herhangi 

bir etkisi olmayacak! Bu durum tamamen 

doktorun gözünden kaçmış olmalı… Şu durumda 

bu ilaçlar kesinlikle uygun değil, derhal ılık bir 

duş aldıralım. Ateşi kontrol altına almalıyız. 

Eczaneler kapalı, nöbetçi eczaneye ulaşmamız 

zaman alır, derhal yarım çay bardağı elma 

sirkesine biraz içme suyu ekle, getir de içirelim 

hanım! Babası Yusufcan’ın boy seviyesine iner 

ve ellerini tutup göz göze gelerek: 

- Yusufcan! Aslanım benim! Salata suyunu çok 

seviyorsun ya? Şimdi azıcık boğazını yakacak 

benzer bir su verecek annen, sen içerken ben 

gözlerimi kapatıp 10’a kadar sayacağım, bitince 

bana “Sürpriiizzz!” de, gözlerimi açayım olur 

mu? Böylece sirkeli su ateşini düşürsün, 

ardından beraber bisiklet sürmeye çıkalım, ne 

dersin?  

Zeynep Hanım su kattığı elma sirkesini getirir ve 

babasının içmek için ikna ettiği Yusufcan’a içirir. 

Çocuklar her hastalandığında hem bakteri kaynaklı 



hem de viral enfeksiyonlara iyi gelen ballı soğan 

suyunu Zeynep Hanım hazır bulundururdu. 

(Rendelenmiş ve suyu sızdırılmış yarım çay bardağı 

miktarınca balda bekletilmiş bir soğanın suyu.) Ilık duş 

sonrası, şurup niyetine bu karışımdan bir kaşık içen 

Yusufcan bitkin halde iki saat uyudu. Yol yorgunu olan 

babası da Yusufcan’a başucunda Kur’an ve dualar 

okurken uyuyakalmıştı.  Uyandıklarında Yusufcan’ın 

ateşi düşmüş ancak kurt gibi de acıkmıştı. Yemeğin 

yanında eşi ve tüm çocukların en çok sevdiği mercimek 

çorbasını pişirip salatayı da hazırlayan Zeynep Hanım 

ateşi düşerek uyanan Yusufcan’ın alnına minik bir 

öpücük kondurup “Elhamdulillah.” Şifayı gönderen 

Rabb’imize şükürler olsun” dedi. Babasıyla Yusufcan’ı 

uyurken rahatsız etmemek için ağabeyi Latif’in 

odasında ödevlerini yapıp bitiren Halil de kardeşinin 

sesini duydu ve heyecanla odaya gelip ateşini ölçmek 

amacıyla o  da kardeşinin alnına bir öpücük kondurdu.  

- Elhamdulillah anneciğim, kardeşimin ateşi 

düşmüüüşşş!  

- Benim tatlı Halilim! Bugün gerçek bir “ağabey” 

gibi davrandın. Hatırlasana, dört yaşındayken, 



“Beeen kardeş istiyoruuum, beeen kardeş 

istiyoruuum! diye tutturduğun o günleri. (Hiç 

unutmam) Ne demiştin devamında? “Latif 

Abimin kardeşi vaaar, MERYEM DUA abla! 

Meryem Dua ablamın kardeşi vaaar BEN! Benim 

kardeşim yok, kimse bana “AĞABEY” demiyor, 

beeen kardeş istiyoruuumm, beenn kardeş 

istiyoruuum, kardeşim bana “AĞABEY” desin. 

- Halil Abiii! Ben sirkeli su ve soğanlı bal içtim, bak 

iyileştim işte, hadi birlikte bisiklet sürmeye 

gideliiim! Lüüüttfeeen! 

- Ama Yusufcan, bisiklet sürmek için enerjiye 

ihtiyacımız var, bak annemiz ne güzel yemekler 

hazırlamış, yemekten sonra bisiklet sürsek olur 

mu? 

- Ağabeyin haklı Yusufcan!  

diyerek söze karışır Mustafa Bey, tam o sırada kapı 

çalınır, çocuk kulübündeki çocuklara etüt saatinde 

belletmenlik yapan Latif de gelmiştir. Latif Ağabey 

geldi, deyip kucağında Yaren bebekle kapıyı açan 

Meryem Dua: 



- Latif Ağabey, biliyor musun, Yusufcan sirkeli su 

ve ballı soğan suyu içti ve iyileştiii! Yaren bebek 

de iyileştiii! 

- Neee! Yusufcan hasta mıydı ki? 

Yusufcan koşup ağabeyinin bacaklarına sarıldı, “Evet, 

hastaydım, ama iyileştim, yemekten sonra da parkta 

bisiklet süreceğiz, sen de gel lüüttfeeen!” Ellerini 

yıkayıp üstünü değiştiren Latif için mutfağa gelip 

babasını görmek tam bir sürpriz oldu. Bugünlerde 

okul, gençlik-spor merkezi ve dernek çalışmaları o 

kadar yoğundu ki Latif günlerin nasıl geçtiğini fark 

edememişti.  Üstelik lise hazırlık çalışmalarına da 

şimdiden başlamıştı. Babasına sarılıp hasret 

giderdikten sonra hep beraber sofraya oturdular. Tatlı 

bir sohbet eşliğinde yemek yedikten sonra ikindi 

namazını kılıp ailecek parka çıktılar. Ailenin hastalıkta 

da sağlıkta da birbirini desteklemesi ne güzel şeydi! 

Sevgi, kardeşlik, paylaşım ve yardımlaşma ne güzel 

değerlerimizdi. Tüm bu değerlerle birlikte bizlere 

sağlıklı bir ömür bahşeden Rabbimiz’e şükürler olsun. 
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TERSTEN OKUMA REKORU MU? 

- Olmuyor, bir türlü olmuyor! Beceremiyorum 

işte, bu gidişle tersten okuma yarışmasında 

hedeflenen sayıya ulaşamayacağım! Halbuki 

öğretmenime ve aileme sürpriz yapacaktım. 

Peki ya şimdi ne yapacağım ben? Yarışmaya iki 

gün kaldı ve hala çok yavaş okuyorum  

Süreyya’nın odasında hüngür hüngür ağladığını  duyan 

annesi telaşla odasına girdi. 

- Ne oldu yavrum, neden ağlıyorsun?  

- (…) 

- Neyin var dedim kızım, sorun ne?   

- (…) 

Süreyya bir anda annesini karşısında görünce şaşırmış 

ve cevap verememişti. Bakışlarını indirmiş, gizlice 

gözyaşlarını silmeye çalışmış, okumaya devam etmişti. 

Süreyya’nın, sorularına cevap vermemesi annesini 

endişelendirmiş ama çok fazla da üstelemeden 

Süreyya’yı yalnız bırakmıştı. Annesi çıkar çıkmaz 

Süreyya, Dilara’yı aradı. Az daha bu sırrı annesinin 

öğreneceğini söyledi. Dilara da, “Sakın Süreyya! Bunu 



hiç kimse ile paylaşmamalısın! Hızlı Okuma Yarışması 

gününde Zeynep Öğretmen en iyi okuyana tersten de 

okutunca ki eminim o kişi sen olacaksın, tersten 

okumada da 100 kelime rekorunu kırar okulun gözdesi 

olursun.” Süreyya anladığını belirtmiş ve arkadaşının 

anlattıklarıyla daha bir motive olmuş ve tersten okuma 

denemelerini arttırmıştı. Bir haftadır geceli gündüzlü 

yaptığı çalışmalar nihayet son bulmuş ve Süreyya 

dakikada 100 kelime tersten okuma rekorunu kırmıştı. 

Her hafta pazartesi Türkçe dersinde sınıfın hızlı okuma 

yarışması vardı. Numara sırasına göre Zeynep 

Öğretmen’in çağırdığı öğrenciler okumalarını yapmış, 

yerlerine oturmuşlardı. Sıra Süreyya’ya gelmişti. 

Süreyya yüzünde taşıdığı sıra dışı bir heyecan 

ifadesiyle okumaya başladı. Geçtiğimiz hafta 420 

kelimeye çıkan Süreyya bu hafta sadece 218 kelime 

okuyabilmişti.  Halbuki Süreyya daha 6. sınıftayken 218 

kelimeden fazla okuyabiliyordu. Bu sene ise en düşük 

okuduğu kelime sayısı 356 idi. Her hafta düzenli olarak 

sınıf ortalamasının üzerinde bir yükseliş gösteren 

Süreyya’ya ne olmuştu. Sınıfın ortalamasının bile 

aşağısındaydı. Tuhaf… Süreyya oldukça tedirgin 

bakışlarını indirdi.  Zeynep Öğretmen Süreyya’nın 



önüne eğdiği başını okşarken hafifçe yanağına ve 

farkettirmeden de alnına dokundu. Ateşi yoktu. O 

halde neyi vardı Süreyya’nın? Minik bir gülümsemeyle 

yerine gönderdi Süreyya’yı. Süreyya ise tersten okuma 

yarışmasına katılmaya hak kazanmadığı için çok 

üzülmüş ve gözleri dolmuştu. Halbuki bütün hafta 

tersten 100 kelime okuma çalışmaları yapmış ve 

öğretmenini mutlu etmek istemişti. Yerine otururken 

Dilara ile gözgöze gelmişlerdi, Süreyya’nın hüzünlü 

olduğunu farkettiğinde, “Tamam, oldu bu iş!” diye 

düşünüp gözleri parlamıştı Dilara’nın. Yarışma devam 

etmiş; yıl boyu 2. ve 3. sırada bulunan Bilal ilk defa 352 

kelimeyle 1. olmuştu. Bilal ve çalışma grubu oldukça 

mutluydu. Öğle arası olmuştu ve bütün öğrenciler 

evlerinde yemeğe gitmişlerdi. Süreyya’nın başını sıraya 

koyup ağladığını fark eden Bengisu arkadaşının yanına 

gidip sorunu anlamaya çalıştı. Sınıfta sadece ikisi 

kalmıştı. Süreyya gözyaşları içinde, bu hafta boyu 

tersten okuma çalışmaları yaptığını söyledi.   Sınıfın en 

hızlı okuyan öğrencilerine artık “tersten de okuma” 

çalışma ve yarışması yaptırılacağını söylemiş olan 

Dilara ile, bunu nasıl herkesten bir sır olarak 

sakladıklarını anlattı. Okuma hızının neden bu kadar 



düştüğünü anlayamadığını, beyninin çok yorulduğunu 

ve kendisini hiç iyi hissetmediğini söyledi. Bengisu 

durumu anlamıştı. Arkadaşını lavaboya götürmüş, 

yüzünü yıkamasını sağlamıştı. İçinden, “Böyle bir 

yarışma yapılacak mıydı ki, bundan hiç haberimiz 

olmadı. Hem olsa da Zeynep Öğretmen mutlaka 

hazırlanmamız için önceden bize bildirirdi. Bu işte bir iş 

olmalı!” şeklinde düşünerek arkadaşını, bahçede 

beslenmesini yapan Selma’nın yanına götürdü. 

Selma’nın kulağına eğilip, okuma yarışması dışında 

farklı konulardan konuşmalarını tembihledi. Ardından 

bu durumu Zeynep Öğretmen ve Rehberlik 

Servisindeki Ceyhan Öğretmen’le paylaşmak üzere 

Rehberlik Servisine yöneldi. Zeynep ve Ceyhan 

Öğretmen ile giriş kapısında karşılaşan Bengisu, 

kendisine 5 dakika ayırmalarını rica etti. Süreyya’nın 

bir haftadır yaşadıklarını anlattığında Zeynep 

Öğretmen Süreyya’nın okuma hızındaki düşüşün 

nedenini anladı. Normal okumada hızlıca heceleri 

birleştirip kelime okumaya odaklanması gerekirken 

Süreyya kelimeleri tersten okumaya çalışmıştı. Rahat 

heceleyemediği için harfleri birleştirmeye odaklanmış 

ve bunu bir hafta boyu sürekli yaptığı için de eski 



bilgilerini unutma eğilimine girmişti. Heceleme hızı 

düşünce de, haliyle okuma hızında düşüş olmuştu. Bu 

nasıl bir düzendi böyle! Dilara neden Zeynep 

Öğretmen adına böyle bir ifade kullanmış ve 

Süreyya’ya bu kadar zarar veren bir çalışmaya 

yöneltmişti. En iyisi Ceyhan Öğretmen ile birlikte son 

dersin bitiminde Dilara ile konuşmaktı. Zeynep 

Öğretmen bu durumu Dilara’ya yansıtmamasını 

Bengisu’ya tembihledi. Kendilerinin konuşması daha 

sağlıklı olacaktı. Ayrıca son derse kadar Süreyya’yı 

yalnız bırakmamasını ve özellikle de Dilara ile baş başa 

kalmalarına engel olması gerektiğini belirtti. Öğrenciler 

dağılınca da Süreyya’yı kütüphaneye götürüp 

kendilerini çağırıncaya kadar orada beklemelerini 

söyledi. Bengisu tembihlenenleri tamamen uyguladı ve 

şimdi kütüphanedelerdi. Bengisu bir şiir kitabı, Süreyya 

ise çok sevdiği bir bilim-kurgu kitabı okuyordu. İkisi de 

okudukları kitaplara epey dalmış görünüyordu. Öte 

yandan Dilara, Rehber Öğretmenin odasında Zeynep 

ve Ceyhan Öğretmenler ile görüşüyordu. Bu görüşme 

ise; bir haftadır ailesi ve öğretmenine bir sürpriz 

yaşatması için Süreyya’yı motive eden Dilara için tam 

bir “Sürpriz” olmuştu. Ceyhan Öğretmen ile daha önce 



bu duruma nasıl müdahale edeceklerine karar veren 

Zeynep Öğretmen öncelikle Süreyya’ya neden böyle 

bir durum yaşattığını sorup Dilara’nın davranışının 

nedenlerini anlamaya çalıştılar. Dilara; bu yıl 

ortaokuldan mezun olacaklarını ve 5. sınıftan bu yana 

sürekli hızlı okuma yarışmalarında Süreyya’nın birinci 

olmasından bıktığını, internetten aldığı bir bilgi 

ışığında, sadece böyle bir çalışmayla Süreyya’nın 

okuma hızının düşebileceği sonucuna vardığını belirtti. 

Süreyya’yı çok sevdiğini, ancak onun duygusal olarak 

bu oyundan nasıl etkilenebileceği üzerinde hiç 

düşünmediğini, sadece bir değişiklik istediğini belirtti. 

Zeynep Öğretmen: “Bu değişikliği istedin, öyle mi? 

İstediğin sonucu da “merakla” bekledin! Pekiiii, 

Süreyya’nın bir haftadır, özellikle de bugün, yaşadıkları 

ve hissettiklerini de merak ediyor musun Dilara?” diye 

sorunca, “Dilara cevap verememiş ve başını önüne 

eğmişti. Zeynep Öğretmen: 

- O halde sana bu dönemin ödevini veriyorum 

Dilaracığım; haftaya pazartesi de hızlı okuma 

yarışması esnasında rapor halinde ödevini teslim 

etmeni istiyorum. Ödevin şu: Bir hafta boyu ve 



özellikle de bugün Süreyya neler yaşamış ve 

neler hissetmiş olabilir? Süreyya’nın tüm bu 

hislerini hangi yolla daha iyi anlayabileceğini ve 

daha iyi hissedebileceğini bana açıklayacaksın!  

- Mmm… Sanırım aynı şeyleri yaparak ve aynı 

şeyleri yaşayarak öğretmenim.  

-  Şu durumda? Eğer tüm bunları yaşayacak 

olursan bu hafta gözlemlediklerinle nelerin seni 

beklediği konusunda bir fikir edinmişsindir 

herhalde. Peki ya Süreyya? Bütün bunları 

bilmeden, deyim yerindeyse “gafil avlanarak” bu 

haftayı yaşadı. Kimse Süreyya’ya, “Sen bunları 

yaşamak istiyor musun?” diye de sormadı ama 

biz sana, tüm bu süreci takip eden biri olarak 

soruyoruz Dilaracığım, “Sen bunları yaşamak 

istiyor musun?”   

Dilara oturduğu yerden iki elinin arasına aldığı başını 

sallayarak, gözleri dolmuş titreyen dudaklarla: 

“Sanırım hayır öğretmenim.” deyince, Zeynep 

Öğretmen ses tonunu hafifçe yükseltip, “O halde ne 

yapman gerekiyor Dilara?” diyerek onu çözüme davet 

etmişti. Ceyhan Öğretmen, gözyaşları içinde 



hıçkırıklara gömülmüş olan Dilara’nın göz hizasına inip 

hafifçe yanaklarından tutmuş ve sakinleşmesini 

sağlayarak şefkatli bir ses tonuyla “Süreyya’ya tüm 

süreci anlatabilir ve kendisinden özür dileyebilirsin 

Dilaracığım.” demişti. Gözlerinin üzerinde sıkı sıkı 

tuttuğu ellerini aralayıp masum bir bakışla: “Süreyya 

beni affeder mi dersiniz? deyince, Ceyhan Öğretmen, 

“Onun affetmesine odaklanma! Sadece bu durumdan 

nasıl etkilendiğini ve onu artık nasıl daha iyi anladığını; 

pişmanlık ve üzüntünü dile getirmeye odaklan! Senin 

samimiyetini hissederse affetme yoluna girebilir.” 

Dilara oturduğu yerden gözyaşlarını silip derin bir iç 

geçirerek: “İyi ki varsınız öğretmenim! Halbuki 

yaptığımın çok masum bir şey olduğunu, hatta böyle 

“çelme takmamı” Süreyya’nın çoktan hak ettiğini bile 

düşünüyordum. Tek odaklandığım nokta onun okuma 

hızının düşmesi ve o birinciliğin değişmesiydi. 

Odaklandığımı gerçekleştirmek için tedbirli adımlar 

attım. Ama odaklandığım şey kesinlikle “haksızlık”mış. 

En kötüsü de Zeynep Öğretmenim, bu haksızlığı sizin 

adınızı kullanarak yapmış olmam! Bunu şimdi fark 

edebiliyorum. Aman Allah’ım! Nasıl da körelmiş 

gözlerle bir hafta boyu bu oyunu sürdürebildim.   



Yalvaran bir ses tonuyla, “Bu konuda beni 

affedebilecek misiniz Zeynep Öğretmenim?” diye 

soran Dilara’ya dayanamamış ve “Benim için önemli 

olan bunu anlamış olman güzel kızım.” deyip 

“Rabbimden dileğim Süreyya’nın da yüreğini sana 

açması…” şeklinde iç geçirmişti. Ceyhan Öğretmen, 

Süreyya’nın Bengisu ile birlikte hala kütüphanede 

olduğunu söyleyince Dilara heyecanla: “Öğretmenim 

müsaadenizle bugün, hem de şimdi Süreyya ile 

görüşmek istiyorum.” demişti. Ceyhan Öğretmen, 

“Elbette yavrum, gidebilirsin. Yalnız Bengisu’yu benim 

çağırdığımı söyle olur mu?” diyerek izin vermişti. “Peki 

Ceyhan Öğretmenim. Sizinle de yarın görüşmek üzere 

Zeynep Öğretmenim. Yaptıklarımın sonuçlarını 

görmemi sağladınız, çok teşekkür ediyorum sizlere, 

Allahaısmarladık.” diyerek Rehberlik Servisinden 

ayrılan Dilara kütüphaneye ulaştığında Süreyya ve 

Bengisu hala kitap okuyorlardı. Dilara Bengisu’ya 

yaklaşıp Ceyhan Öğretmen’in kendisini beklediğini 

söyleyince Bengisu Süreyya ile vedalaşıp 

kütüphaneden ayrıldı. Dilara ve Süreyya kütüphanenin 

yanındaki mescide geçmişlerdi. Dilara’nın 

söylediklerini hala gerçek sanan Süreyya Dilara’ya 



sarılıp “Arkadaşım başaramadım, anneme ve Zeynep 

Öğretmen’e planladığımız sürprizi gerçekleştiremedim, 

çok üzgünüm!”  deyince Dilara tekrar duygusallaştı ve 

gözyaşlarına engel olamadı. Arkadaşının ellerinden 

tuttu ve: “Saf, tertemiz, canım arkadaşım benim. Ne 

olur beni affet! Şimdi sana anlatacaklarımı gerçekten 

pişman olduğum ve yaptıklarımı doğru bulmadığım için 

anlatacağım. Seni arkadaş olarak çok seviyorum, ancak 

dört senedir bütün okuma yarışmalarında birinci 

olman, hiçbirimizin birinci olmaması canımı çok 

sıkıyordu. Bir an olumsuz duygularıma kapıldım ve 

senin okuma hızının düşmesi için ben tasarladım o 

oyunu. Zeynep Öğretmen tersten okutma falan 

yapmayacaktı, sen tersten okudukça hece kontrolünü 

kaybedecek ve kelimeleri düzden okuma hızın 

düşecekti, bunu internetten öğrendim, bu tamamen 

benim sana oynadığım bir oyundu! Bu oyundan nasıl 

etkileneceğini hiç hesaplayamadım. Ama kendimi 

senin yerine koyunca ne kadar acı çekmiş olabileceğini 

hissettim ve anladım ki büyük bir yanlış yapmışım. 

Allah aşkına beni affet arkadaşım!” Süreyya 

sendeleyerek birkaç adım geriledi; gözlerini hafif kısıp, 

başını iki yana sallayarak: “Hayır Dilara! Bunu yapmış 



olamazsın!” diye fısıldamıştı. “İkindi namazlarını kılmak 

üzere o anda mescide giren Ceyhan ve Zeynep 

Öğretmenler kendilerine selam vermiş, gergin ortamı 

farkettikleri halde onları baş başa bırakmak adına 

doğrudan namaza durmuşlardı.  Süreyya duyduklarının 

şokuyla kendini dışarı atmış, Dilara da Süreyya’nın 

arkasından koşmuştu. Bahçede sadece ikisi vardı. Okul 

bahçesinin öbür ucuna kadar hıçkıra hıçkıra ağlayarak 

koşan Süreyya bir yandan: “Ama ben bunu hak edecek 

ne yaptım ki?” diye haykırıyordu. “Sen hiçbir yanlış 

yapmadın Süreyya! Ben sadece olumsuz duygularımın 

etkisiyle sana karşı bu yanlışı yaptım. Hatamı anladım, 

ve ikimize de ağır geleceğini bile bile, bunu sana itiraf 

etme ihtiyacı duydum. Bir daha asla, sana veya başka 

bir insana bu yanlışı yapmayacağım. Allah’ım beni 

affetsin, lütfen sen de beni affet!” diyen Dilara’nın 

tekrar gözleri dolmuştu. Arkadaşının bu samimi 

haykırışını tüm yüreğiyle duyumsayan Süreyya 

Dilara’nın ellerini tutmuş,  kendisine şefkatle sarılmıştı. 

“Ben seni affettim, Rabbim de seni affetsin 

arkadaşım.” diye mırıldanmış; Dilara’nın eli avucunda, 

artık bir tek kelime bile etmeden ikisi de derin bir 

sessizliğe gömülmüş, evlerinin yolunu tutmuştu. 


